
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ دومنيم روز -عالمه طباطبائي دانشکده اقتصاد دانشگاه-برنامه همايش اقتصاد مقاومتي: توليد و اشتغال

 رديف عنوان برنامه شرکت کنندگان  موضوع محل برگزار� زمان شروع و پايان

 ۲سالن شماره  ۱۴:۳۰-۱۶:۳۰

 احسان جوينده پورآقا�  مدير پنل:

 ۱ الملل پانل اقتصاد بين

 آقا� طيبي مباحثه کننده:
 �تجار �زآزادسا يدر اثر بخش ياقتصاد مقاومت �ها استيس �اجرا ريتاث يبررس

  رانيا �درآمد �نابرابر �رو
 آقا� دکتر صمد�

  پور رضو�سيد  مباحثه کننده:
 ليتحل کردي(رو يبر اقتصاد مقاومت ديبا تاک رانيعملکرد مناطق آزاد ا سهيمقا

ها)داده �اپنجره  
  آقا� دکتر دهمرده قلعه نو

  خانم باباپور مباحثه کننده:
ن کشورها بي �بر شکاف نهاد دوجانبه يخارج ميمستق �گذارهيسرما انيجر ريتأث

  )منتخب �و کشورها رانيا(
  حسينيخانم دکتر شاه

  آقا� قاسمي مباحثه کننده:
 نقش متغيرها� مبنايي و رقابتي مؤثر بر صادرات غير نفتي ايران

  جوسيليوس) -انباشتگي جوهانسن( رويکرد هم 
  آقا� دکتر فشار�

  ، آقا� دکتر مروتطاهرپورآقا� دکتر  ناظر پنل:

 ۳سالن شماره  ۱۴:۳۰-۱۶:۳۰

 رحيميامير آقا�  مدير پنل:

پانل آموزش، اشتغال و اقتصاد 

  بنياندانش
۲  

 ئياآقا� وحيد رض مباحثه کننده:
الزم  �راهکارها هيو ارا ي آموختگان دانشگاهبازار کار دانش تيوضع ليتحل

 آقا� دکتر اميني  �ريپذاشتغال شيافزا �برا

  آقا� قرباني مباحثه کننده:
  يبهبود آموزش عال �برا �ا نهيگز انيدانشجو �ريپذاشتغال

  و خانم شوريان آقا� دکتر طائي

  خانم احمدوند مباحثه کننده:
  تياقتصاد مقاومنقش اقتصاد دانش بنيان و نظام ملي نوآور� در تحقق 

  عليزادهآقا� دکتر خادم

  startup نينو �اشتغال وکسب و کارها  مباحثه کننده:
  

  آقا� هاشمي

  آقا� دکتر زماني، آقا� دکتر خاندوز� ناظر پنل:

  پذيرايي

 ۲سالن شماره  ۱۷:۰۰ -۱۹:۰۰

 آقا� مهرداد رحماني مدير پنل:

 ۳ ور�پانل بهره

 خانم دکتر بزازان  ١٣٨٠-١٣٩٠در دوره  ديکل عوامل تول �سنجش رشد بهره ور آقا� نياز� مباحثه کننده:

  آقا� دکتر  ميرزايي  يو اقتصاد مقاومت �ريپذرقابت ديکل �منطقه ا �نظام نوآور  خانم ميرجليلي مباحثه کننده:

  �ورو بهره تيفيک �بر مبنا رانيبرق ا عيتوز �شرکتها ميتنظ  آقا� دهباشي مباحثه کننده:
 

  آقا� دکتر خداداد کاشي

  سالمآقا� دکتر فريدزاد، آقا� دکتر  ناظر پنل:

 ۳سالن شماره  ۱۷:۰۰ -۱۹:۰۰

 آقا� نصر اصفهانيمدير پنل:

 ۴ پانل تأمين مالي

 آقا� افشارپور  رانيدر ا يجمع يمال نيتام �هامدل تياولو يبررس  مباحثه کننده:

  آقا� معمارزاده کننده:مباحثه 
  

  آقا� دکتر گلداني  محاسبه و تحليل ريسک اعتبار� بخش مولد و نامولد در ايران

  خانم اصغر� مباحثه کننده:
  

  آقا� دکتر قاسمي  الگويي برا� کاهش وابستگي بودجه دولت به نفت

  خانم دکتر تکليف ناظر پنل:

 


